MØTEREFERAT
Møtet gjaldt

Brukerråd

Dato

02.09.19

Tidsrom

19.30 - 21.30

Sted

Personalrom

Til stede

Foreldrerepresentanter: Karianne, Maria, Heidi, Erlend.
Personalrepresentanter: Hilde L, Tine
Ledelse: Berit og Anne

Forfall
Referent

Berit

Kopi til

Alle
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Referat fra sist brukerråd - godkjenning
Referat godkjent
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Konstituering av nytt brukerråd ved enheten-valg av leder blant foreldre
representantene. Leder skal i samarbeid med styrer prioritere og sende ut
innkalling til brukerrådsmøter og lede møtene. Styrer er fast sekretær.
Karianne Kvalstad ble valgt til leder.
Karianne tar imot innspill og saker fra foreldre på kariannekvalstad@gmail.com
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Saker kommet inn fra foreldregruppa:
- Åpningstider sommer (07.30 - 16.30)
Det kom flere reaksjoner i sommer på at bhgen ikke åpnet før 07.30
Det ble en utfordring å komme seg tidsnok på jobb
Det er forslag om å beholde redusert åpningstid men med mulighet for å
melde behov for å komme utenom disse tidene.
Bruker foreldremøtene til informasjon samt meldeboka.
- Svømmetilbud:
Brøset har ikke prioritert å gjennomføre dette pga ansvar og sikkerhet.
Det er ressurskrevende og utløser et stort ansvar.
Ledelsen ønsker ikke å pålegge ansatte ansvaret for å gjennomføre tilbud i
svømmehall.
Med ekstra ressurser/personal kunne dette vært mulig, noe vi ikke har per i
dag.
Barnehagen kan utrede tilbudet. Hvordan skal bhgene klare å benytte seg
av dette tilbudet.
- Turdager/Utedager:
Kvaliteten på disse turene/dagene.

Det mangler info om disse turene
- turdag; hva skjer?
- utedag; hva gjør man da?
På høsten bruker vi en del tid på å bli kjent; nye og gamle blir kjent. Vi må
“sette gruppa” før vi beveger oss utenom bhgens område. Å spise maten
sin
en annen plass enn ved bordet i bhgen kan være stas nok i seg selv.
- Et ønske om tilbakemelding fra turer/opplevelser slik at en har et
utgangspunkt for samtale med sitt barn.
- Vi skal ta det med på basene og se på hvordan en kan bli bedre på
tilbakemeldinger om “små hendelser”.
Vi skal se på om vi bør kalle det utedag/matpakkedag, da en ikke alltid kan vite om
det er mulig å dra på tur pga sikkerhetsmessige grunner. Vi har en regel på at vi
ikke
drar på tur når vi har ukjente vikarer. Om vi kaller det utedag så trenger en ikke å
bygge opp forventninger om turer som en ikke kan gjennomføre.
Sak 11/19

Prosjekt “Barnehagemiljø og krenkelser” v/Berit
Vi brukte vårparten til å forberede oss og forankre i hele personalet at vi skal inn i
et
utviklingsarbeid.
Vi startet opp prosjektet i august og alle ansatte er nå logget på og har egen bruker.
Vi kommer til å bruke personalmøter, basemøter, plantid og møtefora vi har til
dette arbeidet. Det kommer en spørreundersøkelse i november i forbindelse med
prosjektet som alle foreldre skal svare på.
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Infosak fra styrer:
Opptak, bemanning, sykefravær.
● Vi fikk denne høsten ikke fylt opp barnegruppene i Brøset bhge. Enkelt
forklart fikk
vi ikke supplerende opptak, og kunne fylle opp med barn når noen takket
nei. Vi fikk beskjed om at vi måtte kjøre en prosess med nedbemanning.
Etter et vedtak i bystyret ble det bestemt at Trondheim kommune nå skal
fylle opp barnehagene med det antall barn som budsjettene vi var
forespeilet. Vi fikk i dag telefon om at det nå mest sannsynlig kommer en
del nye barn i Brøset bhge; noe som fører til en forlenget oppstartsperiode
i bhgen.
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Eventuelt
● I gjennomgang av referat fra sist brukerrådsmøte ble det snakk om å få
igang FAU i Brøset barnehage. Vi lager en sak av dette og tar med inn på
foreldremøtene 10.september
● Åpningstider i Brøset bhge
Vi har lang åpningstid, noe som får betydning for bemanningstetthet. Dvs
at det er et personale som må strekke seg ut over en lang dag. Dette er

●

bestemt av rådmannen ved fagenheten, og vi må gjøre en kartlegging av
behovet. Eksempelvis om vi stenger halv fem kontra fem, vil det komme
ansatte en halv time tidligere på morgenen.
Nytt møte:
Tirsdag 19. november 19.30 -21.30

